
★ JARO VII, N-ro 1 ★ ★ ★ JANUARO 1,1926 ★

ELDONAS： 汁

JARANA
ESPERANTO-INSTITUTO

TOKIO

十

ヨ
Japana Esperant〇・Instituto, TOKIO,

★Jara abono internacia duonjara abonosvisaj



Samideanoj: ハ

Ni havas plezuron siribi al vi ĉe la komeneo de tiu ci 
nova ĵho de ssvĉraj provoj.

Ni nun prenas sur nin multe pli pcz^n ŝu gon de 
redakta afero, cl en tiuj ĉi listrj jŭrcj. Nla redakta 
afere, ni pezisヱミ・estas tr& malfaci.a pro tio, ke La 
R三vuo Orienta "ludas :nni gravan, rolon en la kul- 
tarado de Fhomaro.

Tio estu tiel: timen estus, ke ni nenie! povas kontraŭ
batali ĉian malfacilrĴDn. por ĝin disvenki. Tio, ni 
opiniis, es as plenrunĉfcla nur p^r la plej potenca 
kunigita forto de niaj membraj vi ĉiuj samid?ancj

Ni esp三ras, ke vi ĉiuj direktu al ni vlan pkj afablan 
helpon・ per kiu ni poマこs plenumi kun respondeco 
niaa taskon, eldoni ■* Li Revuo Orienta en pleni 
amplekseco liu via at andado

Fi二e ni deziras al vi feriĉm k=j prosperan novjaron. 
Tre sincere v a.
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常設夜學部講習
甲。初等科

I.期間及時間^ニケ月半卒業芒し次の各期に於 
て行ふ。
四月十一日より六月二十五日まで.每週月曜及 
木曜午後六時よりハ時まで。 ; <

十月十一日より十二月二十五日まで、每週月曜 
及木曜午後六時よりハ時まで。 「

一月十一日より三月二十五日まで.毎週月曜及 
木曜午後六時よりハ時まで。 ;
其他夏期臨時講習を開設す。
豫定期間七月十六日よりハ月十五日まで。每週 
月火水木金午後六時半よりハ時半まで。

入學資格:中學一二年程度以上の英佛獨其他 
の歐洲語の素養ある男女子こす。

授業料:一期間金五圓ごし.申込と同時に 

前納のする事。
Aも返附せず・ 

乙・補
期］間及時間^壹年間常設芒し.每週金曜午後 

六峙半よりハ時半まで。......... t

入學資格:初等科卒業以上の素養ある者は何 

人た•りども差支なし。• 二'；.
授業料:不要ざす、但し出席の都度雜費芒 
して金拾錢宛を出す事。

東京エスペラント學校
東京JT神田區西今川町七（今川橋際）日本エスペラント社內 
世話:大手五五八ハ番 振貯:東京七一六六四番

但し旣納の授業料は欠席せらる

修科（學會補修講習芒併合）

III.
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--エスペラント靑年同盟---------
宜曹!! ■-

人類“神に依って破壊されいベルの塔な再建しやうさしてゐも。 此工事も 

完成すらに最適當の地位に置われてゐるものは實にエスベランチストに外ならな 

い。エスベランチストの使命責任仕重且大である。然ちに我國エスペラント界は此 

臬す可ミ大責侈を前にして何等統一わろ共同計藹を樹立せざろのみならず、却って 

塔の建立をも打忘れて滔。ゲレッタソチズムに惰すろの悲しむべき現象を呈して 

ゐる。 吾。は全然ナレッタンチズムむ排して建殺事業に算念邁進しむけれ•ばなら 

ない。是れIニは先づ地上に正準录固な土なも据まる二さが最急務でめる。吾々靑 

年エスペヲソチストは其土堡建設に敢然第一歩を踏出し、しかも其建築材料“進 

展止む無3社會なるニミを明かに認識するものでおる。 同志よ來り投ぜよ。

大正十四年十二月 エスペラン ト靑年同盟

會の主張目的 一、統一戰線 二、指導原理探究 三ヽ實行

會員規定

1-申込まれた方は誰でも會Rです

2.會費は誌代です ^

3-會費は誌に引換へで送って下さい

4.會費は下記へ沸込んで下さい

申 込 所 

大阪市南區東賑町十九 

谶崎方 

エスベラント靑年同盟

萬國無産階級の鬪爭機關

S. A. T.
（Sennacieca Asocio Tutmonda）

Sennaciulo （週刊）

プロレタリア解放連動の報道、評諭 

一埠購報料¥4.50

Sennacieca Revuo
（月刊） 

新興文齡・科學、教育運動 

一年購讀料¥2.00

會員ミむみには別に¥1.00も耍す. 

會員は、年鑑その他の便宜を得、體昧 

な,中立主義」エスベラントの行詰り 

を見極められた人々に入會むす、め 

ます。

申込會はすぐ送ります。取次無料。 

岡山市東田町七、貝原方 

S.A.T.會貝大栗清實

九州エス人ラメト 

機關誌

„NOVA SENTO"

執簞者・九州帝大藤澤、伊藤、 

大島、東、各敎授其他、內容

豐富、趣味津0 

一部二十五錢（郵券可）

律ーク密 二十錢・

申込所

福岡市極樂寺町32

日本エス學會福岡支部

U1



/ komerca

ENTREPRENO DE U.E A・
IMPORTISTOJ KAJ EKSPORTISTOJ

MarunonĈi Building, Tokio, Nipponlando. 'Fono： Uŝigome 6584

FELIĈAN KAJ PROSPERAN NOVJARON!
上野裔事株式會社
柬京市麴町區永樂町一丁目一番地 

丸の內ピ/Vゲンク•第八七九鍍 

電話牛込六五八四進

FELIĈAN KAJ PROSPERAN 
NOVJARON!

A A

KJOKKO-SA
MAŜINO-FAKO RADIOFAKO

3—1, Hamarnacu-co> Siba, Tokio
'Fono: Takanaua 6059, 7981 .

FREMDLIBRO-FAKO
N-ro 879, Marunouĉi-Buildmg, Tokio * '

ご 'Fono: Uŝigome 6584

旭 光 社
丸の內出張所

エス人ヲソト圖書の御華客に限り次のラヂオ機具を特價にて販盪致します 

受信機、組立用キット、據聲器、兩耳技取器、蓄電池、乾宅池、 

詳細は御照會ト願ひます

エスペラント圖書目錄進呈
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ORIENTA AFERO KAJ ESPERANTO
De Rokuro Kijomi

^^VAZAŬ jubileo preskaŭ ĉiujare 
eksplodas en Ĥinujo, ĉu en*

landa milito ĉu boj kota movado, kaj 
ni eksterlandanoj jam fariĝis iom 
nesentema al ili. Tamen, la kon- 
traŭfremdlanda insurekcio, kiu pli- 
orduon jaron antaŭe enmetis la 
plejparton de Ĥinujo en danĝeran 
malordon kaj eksterordinare nin 
incitadis, ĉar ŝi havas interrilaton 
al la ĝeneralaj problemoj de la ek
stremoriento.

Hinujo estas unu cl la plej mal
novaj regnoj tra la mondo. En la 
antikva tempo ŝi jam havis la aferon 
de interkomunikado kaj komercado 
ne sole kun Hindujo, Persujo kaj 
Arabujo, sed ankaŭ kun Roma 
Imperio, kaj dissemis ĉie sian propran 
civilizacion tre altckulturitan. Tiu 
ci interrilatigo inter Oriento kaj 
Okcidento poste ĉesigis, kaj mondaj 
cirkonstancoj intertempe aliiĝis.

Apero de vojaĝmenuaro de itala 
aventuristo Marco Polo, kiu servis 
preskaŭ dudek jarojn en la kortego 
de Kublai Han de Mon goi Im
perio, revivigis la intereson cle 
Eŭropanoj al Oriento, kaj plipro
fundigis ĝin Ia eltrovo de Ameriko 
kaj la sukceso de la unua navigacio 
al Hindujo, turniĝinta la sudan 

promontoron de Afriko. Por akir1 
novajn teritoriojn kaj merkatojn por 
komercado potencaj ambicioj eŭropaj 
—Portugarujo, Hispanujo, Holando 
kaj Anglolando komencis konkuren
con per siaj tutaj fortoj en Orienta 
Azio. Por ili la nova regiono estis 
nenio alia ol areno, kiu nur kon
tentigas iliajn avarecon kaj vol
uptecon. De la komenco ili tute 
ne estimis nian propra n kulturon 
hereditan de niaj prapatroj. Sen
kompate ili nin persekutis kaj ek
spluatis, rigardante nin sovaĝaj 
malkleruloj< Kiel ruzeme, kiel sen
honte La Oricnthinda Kompanio 
proprigis al ŝi la tutan Ilindujon ! 
kaj kiel arogante maljusteco pied
premis justecon en la Opio Milito!

Kial orientaj landoj estas metitaj 
en tia sklava stato ? Ĉar ni tro 
longe staris rcciproke izolitaj, kaj 
ne sciis kiel agi por komuna sorto 
de Ptuta Oricnto. Nun al ni venis 
la t empo, por ke ni forĵetu tian 
miopan ŝovinismon, kaj premu al 
mano unu la alian por gardi la 
feliĉon perdotan. Pri tio ĉi jam 
tre ofte oni diskutadis, sed la vortoj, 
Interamikiĝo inter Hinujo kaj Japan
ujo aŭ Restarigo de Orienta Kulturo, 
vane sonas. Tiel same la interna 
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ideo de Y vortoj neniom estas real- 
igita> しiuj orientaj landoj ĉiam 
ankoraŭ restadas reciproke fremdaj.

Pro kio ? Nur pro tio, ke ne 
ekzistas inter ni komuna lingvo 
kompetenta por interkomprenigi re
ciprokan ideon. Diplomatoj aŭ iaj 
kome re i stoj ofte p osed as maj stre 
fremdajn lingvojn kaj de tempo al

* *

tempo plenumas la taskon kiel 
agentoj inter malsamnacianoj. Sed 
ili estas nemultaj, kaj ĝenerale pre
feras labori por la bono de aferoj 
individuaj aŭ naciaj al zorgi pri 
komuna sorto de kelkaj nacioj ・ 
Neeble estas efektivigi nian celon per 
la helpo de tiaj homoj・ Popoloj al 
popoloj senpere devas premi la 
manon ・ (Daurigota)

★

PAPA VOVENDISTO
UNUAKTA DRAMO

Personoj :
Du viroj.
Virino.
Maljzinulot {Papavovendisto). 

Sceno :
Cambro en la interno de sieĝita 

kastelo. La virino kusas sur la 
planko, subtenate de unu el la viroj. 
La knabo estas vidanta eksteren de 
la fenestro malgranda.

VIRINO

Ĉu restas ankoraŭ iom da akvo ?

UNUA VIRO

Restas iom. Kun ŝparemo ĝi 
restos ĝis morgaŭvespcro, kiam la 
helpo venos・ Al la knabo・ Vi 
kredos, ke ili nepre venos ĉi-tien 
morgaŭ ?

KNABO

Mi scias, ke ili venos ĉi-tien ? Mi 
scias la voj on kiel mi mian propran 
manon・ しa sendito vojaĝas mal
rapide, sed la helpo venos tre rapide.

Originalaĵo de K. Nakamura 

DUA VIRO

Se mi povus esti certa, ke ili 
povis pasi la liniojn sen riske!

KNABO

Mi diras vin, ke mi vidis la ek
brilon de iliaj lancoj for de la 
intermonto.

UNUA VIRO

Mi ne povis vidi la ekbrilojn. Mi 
estas tiel lacigita, ke mi ne povas 
vidi ion nun.

VIRINO

Oh ! Miaj okuloj kici du karboj 
brulas, kaj mia buŝo kiel vojo de 
ŝtonoj. ・・ ヽ：

UNUA VIRO

Neniam zorgu, mia kareta! Ni 
havos helpon morgaŭa

VIRINO

Demandu lin, ĉu li povas vidi ion 
ekstere!



UNUA VIRO

Al knabo・ Ĉu estas io ekstere ?

KNABO

Estas kviete en la kampo. Mi 
pensas, ke ili restas en la rifuĝejo 
en tendaro. La ombroj estas nun 
tre longaj• Baldaŭ noktiĝos^

VIRINO

Oh!la enuiga nokto!
• UNUA VIRO

Vidu, mi metas miajn brakoj n 
ĉirkaŭ vin ĉi-tiu-maniere, kaj tiam vi 
povas resti pli senĝena.

DUA VIRO

Ni estus cedintaj al ili antaŭ tri 
tagoj• Jam ĉio staras super nia 
povo, kaj ni senriske sub tero.

UNUA VIRO

Se ni tenos kastelon ĝis la helpo 
venas, ni havos la grandan honoron.

DUA VIRO

De kio restos honoro por ostoj de 
P mortintoj ?

KNABO

Moi to kun honoro estas la plej 
granda rekompenco.・ 、

Piedsonoj aŭdata) skstere. La 
imua viro ekstaras.

UNUA VIRO

Kio ĝi estas ? Ĉu ni estas per
fiditaj ?

DUA VIRO

Lasu ilin veni kaj mortigi nin : 
finu ĉi-tiun mizeron.

UNUA VIRO

Kio ĝi estas ?
Maljunulo eniras.

… MALJUNULO ・十

Ĝi estas amiko, Mi estas nur 
maljuna viro, vendisto cle papavoj•

UNUA VIRO

Kiel vi venis ĉi-tien ? La malalta 
pordego estas riglita kaj ĉi-tiu fen
estro observas la alian vojon.

PAPAVOVENDISTO

Mi trovis unu enirejon, kian vi 
ne konas.

UNUA VIRO

Ĉu ia malamiko ne venas la saman 
vojon ?

DUA VIRO

Oh ! Lasu ilin venĥ

PAPAVOVENDISTO

Neniu povas trovi la saman vojon, 
se mi ne estas la gvidanto.

DUA VIRO

Kial vi konas la tian vojon ?

PAPAVOVENDISTO

Mi estis en tiu・ci kastelo multajn 
fojojtL Neniu povas teni min ek
stere aŭ bari min interne.

UNUA VIRO

Kiel vi povis pasi la liniojn ?

PAPAVOVENDISTO

La viroj ĉiuj dormadis kaj drink
adis. Ili ne vidis min pasanta.

8



VIRINO
Raŭke. Demandu lin, kion li 

bavas en la korbo・
PAPAVOVEN DISTO

Mi havas nur papavojn, skar
lataj n el kampo, blankajn cl ĝardeno, 
kapojn de sekigitaj papavoj, kiujn 
knaboj nomas dormemaj kapkusenoj.

VIRINO
Oh! Se mi povas nur dormi! 

Fantomoj venas en nokta sento......
sento ĉirkaŭ mia vizaĝo. Ĉu vi 
povas min dormigi ?

PAPAVOVENDISTO

Venante en la mezon de la ĉam
bro^ metas la korbon flanken・ Mi 
povas doni dormon al ĉiu, kiu ĝin 
petas ・

VIRINO

Ekstarante kaj etendante siajn 
brakojn・ Oh ! donu ĝin al mi! Si 
eltiras la manplenon da papavoj el 
la korbo.

Unua viro
Jam pasis longa tempo depost mi 

dormis. La noktoj estas plenaj de 
malsataj fantomoj nun.

PAPAVOVENDISTO

Mi povas doni ripozon al vi.
DUA VIRO

Ekstarante kaj flanken movigante 
sur la planko・ Donu ankaŭ al mi 
vian dormigilon, maljunulo・ Tiam, 
tre eble mi ne vidos sangon antaŭ 
miaj okuloj. .

PAPAVOVENDISTO

Parolante tre trankvile. Dormu 
en dolĉa ripoz〇. Mi venigos al vi 
dormon, ripozon・

DUA VIRO
Lasu ilin veni, kaj trovu nin 

dormantaj! Kiel fariĝos la afero ?
Elprenas faskon da papavoj el 

la korbo.
La virino kaj la du viroj ekkuras 

sur la plankon en diversaj pozoj por 
vipOZ〇.

★ ★ ★

RJUNOSUKE AKUTAGAŬA

D U LETEROJ
(7) Esperantigita de H. Kaĵi

しかし、妻の視線"、宰にも私の視線过合 

」ましr:〇 5うして、それミ殆ご同時に•第 

ニの私は丁度硝子に醴裂の入るやうな早さ 

で、見も間に私の眼界から消龙去ってしま 

ひました。私は夢滋病患者のやうに、茫然さ 

して奏に近づ亠ま1T:〇が、妻には・第二の 

私が眼に映じむかったのでこ•ざいまもう。私 

が側へ家りますさ、妻は何時Lの調子で• 

「是かったわれ」ミ申しま い:。それから.私

Sed feliĉe ŝia rigardo renkontiĝis 
kun mia. Kaj preskaŭ samtempe 
mia duulo {doppelgaengef) tuj mab 
aperis for de mia vidkampo tiel 
rapide, ĝuste kici la vitro ekfendiĝas. 
Mi alproksimiĝis al mia karulino 
tut ĵ distrite kvazaŭ somnambulo^ 
Sed ŝajnas al mi, ke ŝi tute ne 
rimarkis mian duilion. Ĉar, kiam 
mi atingis ŝin, ŝi diris al mi en ordi
nara kvieta voĉtono : „Vi ja prenis 



の顔ね見て.今度は4づ◎づ「ぎうかして」さ 

尋Hまし兀。私の顔色は確にゝ东のやうにな 

ってゐたのに相遼ございません。私は冷汗 

ね拭ひながら.私の見た超自然な現象も、妻 

に打明けやうかごうかミ迷ひました。が・心 

配さうな妻の頻を見て“・ごうしてヽこれが 

打明けられませう。私はその時、この上妻に 

心配させない爲に、一切第二の私に關して 

は、□な噤まうミ決心L7:のでございます。

閣下・もし妻が私な愛してゐなかったな 

ら、さうして又私が妻も愛してゐなかつ7： 
なら、どうして私にかう云ふ诀心が出來ま 

せう〇秋は斷莒致します。私逵任、今日まで 

貝底から、互に愛し合って居りました。しか 

し世間はそれな認めてくれません。閣下、世 

問は妻が私を愛してゐる二过を魁めてくれ 

,ません。でれ“恐ろしい事でございます。恥 

づべ3事でございます。私さして任、私が妻 

を愛してゐる事を否定されいりヽビの位 

屈辱に價するかわかりません〉し*• t世間 

は、一歩な進めて、私の妻の貞操花さへ磁ひ 

っゝいのでございます。——

私“感情の激昂に驅られて、思"ず筆を 

岐路に入れたやうでございます。

（つ卩く） F・ Z 

multe da tempo, ĉu ne ?" Kaj poste 
vidinte mian vizaĝon, ŝi demandis 
min timeme : ,,Ĉu io okazis al vi?" 
Devas esti, ke mia vizaĝo tiam estis 
tiel pala kici cindro. Forviŝantc 
al mi la ŝviton, mi hezitis ĉu mi 
malkaŝu al ŝi tiun supernaturan 
fenomenon, kiun mi jus vidis. Sed 
kiel mi povu tion malkaŝi, kiam mi 
trovis ŝin en maltrankvila humoro ? 
T iam mi decidis, kc mi neniam tuŝu 
pri mia duulo por eviti al ŝi la 
maltrankvilon.

Via Estra Moŝto, se mia edzino 
ne amus min, nek mi ŝin, kici do 
mi povus fari tiun decidon ? Mi 
firme asertas al vi, kc ni ĝis hodiaŭ 
elkore amadis unu la alian< Sed 
yc, tion ne kredas la mondo. Via 
Estra Moŝto, la mondo ne kredas, 
ke mia edzino min amas. Tio estas 
ja terura, estas vere hontinda. Mia
flanke nenio estas pli netolere bla 
insulto, ol tio, ke oni neas mian 
amon al mia karulino. Sed tamen la 
mando eĉ suspektas pri ŝia ĉasteco.一
110nevole mi deflankigis mian 

plumon, al mi ŝajnas, ekscitite de 
mia troa koremocio>

(DaHrigola)

★ —

fumejo
Liiio-Julio

Vidante la titolon, la legantoj kun forta 

memoro eble ridetos, ĉar la ŝatinda rubriko 
estus denove kreita en la Kevuo ； verdire 
dum pli ol1} jaroj la pordoj de la Fumejo 
estis firme fermitaj al la fumamantoj (ve al 
la klientoj, kiuj trovis ĝin la plej oportuna 
kuj komforta renkontejo sur la supraĵo de la 
tuta tero !; kaj pro tio absolute neniu estis 
enlasitaj en la internon dum tiu periodo (eO

記憶のい、諸者はこの標!Sも見て、また 

『喫煙室』が出たなミニッゾリ扫笑ひ召さる 

かし知れぬ。:の喫槿室“旣にもう一年半 

以上も閉鎖ミいふひごい有樣で、二ゝを世 

界唯一の娛樂昜ミ心得て御座った御昴買筋 

樣には全く以て相濟まぬ次第。河しろ一年 

半ミ言ふ間は犬二ろ一疋入れぬ过言ふ番人 

のえらい御託宜。いつだつ讥か大切なむ得 

意の親株へトマー ノミまさへ入口で突慳貪



Patro Uei mano. unu el la plej gravaj eks^ 
ga>;ojr estis iain rifuzita eniri ce S dompordo 
tre bedaurinde, kaj li devis foriri, pipo en 
b iso, plendante kaj malbenante la obstinan 

gardiston)-
Pro kio do la Fumejo estis fermita kaj 

remalfermita, vi demandas ? Jen N.B la 

historieton^
La3 opinio de nia honesta gardisto de la 

Fumejo, la kondutoj de la klientoj farigis 
rimarkinde riproĉindaj lastatempe; ĉar mub 
taj el ili verŝajne neniam legis ankoraŭ dikan 
volumon pri gentilaj manieroj kaj sekve ili 
estas perfekte blindaj je etiketo comme ii 

falti (rekomendinda al ili estas libro titolita 
«Good MannersJ,; 355-paga; prezo 7/6； 
eldonejo: Steadi Library, 61 Marsbam
St., Westminster, London, W・C・1.);ilia 
elparolado estas tiel cevale malbela (ne 
utilas jam diri, ke Fe ili sonas egale kaj 
„r«, „gu kaj „ĵu ktp.) ； ili preskaŭ Ĉiam 
forgesas n ĉe akuzativaj vortoj; uzas senĉese 
maldelikatajn lingvaĵojn, kiuj sendube for
timigus la homojn de bela sekso; ili kon
trabandas vinojn kaj aliajn alkoholajn 
trinkaĵojn en la limojn de la Fumejo, kie 
je vorto de honoro neniu fumanto devas 
trinki vinon; ili (lancas kaj faras bruegon 
tiel, ke tabloj, seĝoj» muroj, fenestraj vitroj 
Icaj ĉ；uj aliaj objektoj en la fumĉambro estas 
terure rompitaj ; ili agas per unu vorto tiel 
malsinjore, ke ili tute makulis la bonan 
reputacion de la histoririĉa Fumejo, kiu 
sekve farigis laŭlitere fumejo (malhonoro).

Tio ĉi nature elvokis ĉe la bonanima 

gardisto indignon ĝis la plej alta grado, 

rezultigante jen Ia fermigon de la fumista 

klubo. Estas superllue diri, ke tiu ago de la 

gardisto kaŭzis al la fuman toj neordinaran 

sensacion, ĉar ili jam kutimis pasigi la 

grandan parton de la tago, fumante pipon 

kaj babilegante pri plej diversaj temoj en 

la preskaŭ fumaĵita interno de la Fumejo.

に追ひ返へされたこざがわったがヽその時 

に税分が煙營を口に啣へてのしかみ面さ莒 

ったら到底もそりや全く◎話にむったもん 

でもなかった'•io

何?どうして喫翅室が再開されるやうに 

なったかその顛末を話せって。戚程・まづ二 

うち•わ〇 (N・B. ==notu bone)
番人の申すには近頃の喫煙室に來ち客の 

行儀がむっら/らんさ言•ふのさ。禮儀作法 

の書物ミては讀んたZし4先づないさ見 

えて證儀の禮の字も知った奴はろくにない。 

ロンドンのStehd's Library锻行、定fH七志 

六片、三百五十五頁の『作法の心得・でし暇 

沪わつら讀むがい、や。二、へくろ連中 

さ言へ【エミ•いつもこいつも馬"牛のやうな 

下手査の發音をしゃがって、I r U ĝ t 
Ĵも目茶九茶に喋るは勿論、餘程健忘症と見 

えて目的格のn “平氣で落し、その言葉さ 

中せば下劣なZニミ言語道斷で、若し御婦 

人方でも御同席の塢合なビは、・ても北ま 

ったものではなくゝすぐに愛想な盡かして 

進げられるは必定。また喫煙室では如何や 

うな事がおっても絕對に飲酒□禁じでめる 

にもか\!Xらず.酒やその他のアノレコーノレ 

もドシドシ持ち運び飲めや歌への馬鹿騷厲 

き。さても4話になったものでは御座らR。 

その上机さ言はず椅子ご莒はず、窓力•ラ夭 

でも壁でいそ二らわたりにわるもの“何 

でもかでも手當り次第プチ:“すさ言ふ始 

末だから、さて二そ由緖わる二の喫煙室の 

歷史はスッカリ泥ね塗られた匕同然ち・お。 

いやはやFumejo liiĝにフメーヨ(不名譽) 

ミなってしまった哩。

何しろ根が正直者の番人は兹に於てか御 

機嫌頗る斜にて遂に喫悝室の閉鐵さ言ふこ 

さ、は相成った。一Hのうち大方は丸で煉 

肉のやうにくすぺたこの俱樂部で煙草を吹 

かL・よもやまの世間話に耽けるのを樂し 

みにしてわる愛煙家は自分のパイプの火の 

やうに赤くなって狼狽u:ものち•め。
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Li deklaris, ke ĝi restos fermita ĝis kiam 
la kondutoj de la klientoj-fumamantoj tute 
aliigos, t.e. plibonigos. Fortaj protestoj do 
sekvis kontrail la arbitra decido de la viro, 
kiu tamen restis malvarme indiferenta al 
ili kaj obstine persistaj is je sia opinio, kiun 
li pensis ĝusta. Tiu ĉi stato daŭris ĝis 
hodiaŭ. Jen la malionga historieto de la 
Fumejo, kiel ĝi farigis denove malfermita 
(Dio e8111 glorata I) al la generalaj tabak- 
fumistoje

Nu, multaj gajaj fumuloj, pacience atend■ 
intaj la duan inattguracion, tuj plenigis la 
vastan Fumejon kaj rekomencis la ŝatatan 
kutimon. La unua propono por diskuto 
estis kompreneble pri la lasta plialtigo de 
la prezoj de tabako (al la infero la Financa 
Ministro !)• Tiu raporto aperis sur la ĵur
naloj en tempo de neniu atendita (kiel tondro 
en la vintro !) kaj donis bonan okazon al la 
pesimistoj persisti ilian opinion! Iuj ne
fumantoj tiam fiere blekis^ ke tabako estas 
abomena al la okuloj, malagrabla al la naze* 
malutila al la cerbo, danĝera al la pulmoj 
kaj pro ĝia fetora odoro plej simila al la 
abomeninda stiksa fumo el la senfunda 
infero !

Sed oni ne aŭskultu al la voco de tia mal
noblulo, kiu ja ne scipovas, kio nome estas la 
fumado. Ŝtopu, mia Sinjoro, vian delikatan 
orelon per io konvena kaj ne attdu la parol- 
acon> El via pipo lasu fumon rekte en la 
vizagon de via senkomprenema mokanto! 
Id ne scias, ke tabako estas la plej bona 

rimedo kontraŭ diversaj malsanoj. Ĉio 
havas sian meriton kaj malmeriton. Pensu 
nur> ke lialoke kaj ^iam angloj fumas 
tabakon, kaj tamen ili estas tre viglaj, ener
giaj kaj laboremaj!

番人は俱樂部員の態度がしっさ純士らし 

くなるまで4決してこゝな開炉ぬさうそぶ 

いた。誰が何む言はうミ、一度決0 しT：BI： 
は挺子でも動かぬ見上げた親爺。二のやう 

にして今F1まで締切ってめった喫慄室も今 

日は愈々公開ミ相なった。先づ二れでザッ 

ト大體の因緣話の得心が行ったで御ゆらう。

それで今日の開會式には愛煙家話先生待 

ってゐましたこばかり來ちは來るは忽ら大 

入滿貝。先づ冏題さなつ讥は過般の煙草の 

値上げの件。何も知らずにウッカリ新聞の 

朝刊ね手にさって讀んでみちと「煙草の値上 

げ」さいふ記事。二れにはむ互に開いた□も 

塞がらぬが當然。正に闇から棒的發表。こう 

なおさ誰でし世の中沪嫌になるものき。あ 

ち煙草嫌ひの男二の時ばかりミいゝ氣にな 

って拔かした文句が氣に食はぬ、『煙草は眼 

に害毒を與へ、鼻神經な剌戟して不快の感 

を起さしめ・腦神經に異常な呈し肺臟に危 

忠を及ぼいその鼻をつく惡臭“地獄の底 

より湧・出づる嫌忌すべき死臭ミも言ふべ 

きなりパ。

煙草の快味の分らぬ野耶の言ふ事なんか 

誰が聞くものか。菇君、よろしく耳の天に固

く栓を応して.彼の言なまかざれ。その愚昧 

や及ぶペからざる彼の顔の中へ煙草のけむ

りなりざ吹きかけてやろべL。煙車は諸病 

の良藥。但しすべて物には特艮もあれば缺 

點もわる。英國人な見X 〇彼等は時芒所を選 

ばす喫煙も好む人種なり。しかも彼等の精 

カミ意氣の壯なら花見て三思すべし矣。

才



RESUME NENIOM
(MIA ACINDA EKSKURSO)

Humoraĵo de S. Aglo

IESTAS iu sabato en Japanujo en 
丄ノ 13 fino de aŭtuno en 1925・ En 
la mateno, kiam la suno tre lerte 
kaŝis oscedon en sian ekridon, unu 
korvo alflugis al senfolia arbo de 
persimono por beki ĝiajn fruktojn. 
En tiu sama momento poŝtisto liveris 
al mi karton, kiu forlogos min mor
gaŭ matene al iu vilaĝo, urbeto :一 
mi nomas la vilaĝon urbeto laŭ la 
ĝentila komplimento flati al la 
loĝantoj.

En tiu dimanĉo D-ro Suna kaj 
Pluva preparis belan veteron eks
kuis ive por ekskurs〇.

Nun mi tragalopas kune kun 
Sinjoro Ilageatm laulonge de Tokai- 
do Linio en la ventro de fumanta 
ĉevalo serpentoforma• •

La plej potenca taga lampo jam 
faris duonon de sia irado super la 
horizontoa Nun la stomakhorloĝo 
anoncas,- ke la horo de tagmanĝo 
jam pasis kaj baldaŭ via ĉevalo 
alvenos la celitan stacion.

Jen nia ĉevalo blekas ŝirsone cc 
la kapo, kaj subite ekhaltas ĉe la 
perono de iu stacio. Mi kaj Sinjoro 
Hageatm diras adiaŭon al la ĉevalo 
kaj elventriĝas sur la peronon-

Antaŭ ni staras eke kaj subite 
dika murOe Ĝi staras persiste kiel 
porko inter formikoj・ Ni ĝin tuj 
rekonas, ĉar ĝi estas Lia Hetmana 
Moŝto Patro Schmid.

,,Bonan tagon, kamaradoj !" li 
spiregas per raŭka voĉo<

„Bonan tagon, Hetmano !a mi 
respondas.

vi faras, aĉulo?0 Hetmano 
komplimentas.

”Goje mi parolas kun vi, Ilet* 
mano.u

Baldaŭ li subite sin faldas duoble 
kaj serĉas ion inter la moviĝantaj 
piedoj de rpasaĝeroj.

„Kion vi serĉas mi demandas.
”1•••〇..・n b.・・b...brilantan/4 re- 

spondo venas de sur la tero.
”Cu diamanton ?"
nNc, tute alian, sed ion brilantan/'
Baldaŭ li prenas tre modeste bril

antan rondaĵon en sian manon : 
5-sen-nikolon! per kiu li povas 
eliri la stacidomon, ĉar li venis tro 
malfrue por aĉeti bileton.

“Cu vi jam tagmanĝis, kamar
adoj?^ mi abrupte demandas al la 
kompanio de kvin aĉuloj.

vi ankoraŭ ne prenas tag
manĝon, stultulo ?u S-ro Aĉulo- 
locrio aranĝis la fizionomion de 
ekmiro. Estas prave, ke li faras 
tion, ĉar la horloĝo balancas la 
plimallonga n brakon inter la iĵ-a 
kaj la 147.

^Kompreneble ne/c mi blufas, so 
tamen mia stomako gruntas.

,,Vi pacience atendu ĝis vespero, 
ĉar en mia 
vespermanĝo, 
de kavaliro/^ 
predikas min 
hetmano.

h ej mo ate neios vin 
bubo, se vi estas ido 
Hetmano tentas, ne, 
kun piemi digno cle

(Daŭrigota)



SOVAĜAJ CIGNOJ
野の白:矗

FABELO DE ANDERSEN DE D-ro ZAMENHOF

（3）
弘和歸註

Kaj kiam dimanĉe la maljuna 
avino sidis antaŭ la pordo kaj legis 
en sia preĝolibro, tiam la vento 
transigadis la foliojn kaj diradis afi 
la preĝolibro : rKiu estas pli pia 
ol vi ”Tia estas Elizo!" re
spondis Ia preĝolibr〇. Kaj tio, kion 
diris la rozoj kaj la preĝolibro estis 
pura ver〇.

それから日日に(dimanĉe) eつ 

めなん(avino)が戶ロの前に腰かけて祈禱

(preĝolibro)を讀んで居りますざ，風が本 

の頁をめくって(transigadis)祈禱本に『誰 

があなた］りもつ过信心深い(pia)でせう 

か?』ざいひますミ,(Tエリーゾさんがさうな 

のマす!』ミ本が答へt t T： (respondi s) 〇さ 

うして薔薇や祈禱本のいったニミは(tio, 

kion diris...)全く本當のニミでい:。

Lastdimanĉs1 mi vizitis la botanikan 
gardenon.こないだの日曜日に僕は植 

物園へ行った。

Somere2 multaj homoj iras al la marbordo 

por eviti varmegon.夏に"海濱へ避 
(暑に行く者が多い。

Nokte3 oni vidas la belajn stelojn en la 
dielo.夜(に)は空に美い、星が見える。

注意:一! =lastan dimanĉon. II=en (la) 
\ somer〇. III = en (la) nokto・ 
(Knabeto sidas sur malgranda benko・子 

J供が小さな腰掛に坐ってゐろ。〔狀態〕 

IBonvole = Bonvole vin sidigu・何
(卒御坐り下さい。〔動作〕 

folio: —1•葉;2.葉狀物,薄板(金屬,紙な 

ざの，ニゝで“ (2)のĴ®昧,そして本でめ 

みから頁e LT:〇因は「頁も録み 頁もめ

くみ」はpacumi又はfoliumi.
tio：—これは次の kio 聯してゐて

(薔薇や祈禱本のいった所の)"〇 (その

こミは）。 、

pura:~r淸き,純粹丿のをから，こゝでは 

「純然たち,全わの意。

Kiam ŝi atingis la aĝon de dek
kvin jaroj, ŝi devis reveni hejmen< 
Sed kiam la reĝino ekvidis ŝian 
eksterordinaran belecon, ŝia koro 
pleniĝis de kolero kaj malamo kon
traŭ la knabino. Ire volonte ŝi 
ankaŭ sian duonfilinon aliformigus, 
simile al siaj fratoj, en sovaĝan 
cignon, sed ŝi ne kuraĝis tuj fari 
tion, ĉar la reĝo volis vidi sian 
filinon.

エリーソが十五にねった(atingis la agon 

de dekkvin jaroj)時,鸟家へ皈ろ(reveni 

bejmen)こざになりました。けれごお后は 

工リーオのほんミうに类しい裘を見ますざ， 

エリー歹に對する腹立たLさ£, 〇 し e T 

(de kolero kaj maFamo)胸がもう一杯にな 

ってしまひL?： (plenigis)。お后はむ是樣 

たちミ同じに(simile al)二の繼娘(duon- 

fiHnon)も野の白鳥にかへてLまひたいさ思 

ったのですが，王樣が王女に會ひたがってゐ 

らっしゃるので,さすがにすぐ过(tuj)それ 

もするこミが出來ませんでした。

Fine ili atingis la celitan lokon.遂に彼 

等は目的地に逹した。

Mi atingis, ĝis la plafono per la mano 
{ etendita.手も延l工して天井に过\•く。 

| Apenaŭ ni atingis la stacidomon, la vago-
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| raro tuj forventuris.我令が停車場I-到 

I着すろや否や，列車!はすぐ出て行った。 

ekste^ordinara「普通の(ordinara;の域 

を脫い:(eksteOj即ち「非常の・格外のン 

並开れた，珍らしv*jo

I
Li n «omo staras kontraŭ mia.彼のSKII., 
僕の家の向側にわあ。 ゝ"

Ni remis la boaton kontraŭ la riverfluo.
(•私逹は川の流れに溯って就一ニトを漕い 

ーだ。^
Li havas malamikecoti kontraŭ mi.:彼は

/;荻に敵也むもってゐち。

volonte進んで,喜んで,廿んじて,いそ 

いそざして快く。・・ゝ］: :

kuraĝi+...i 「…する勇氣わり，敢て…す

I*ち」〇
二、では否定になってゐみから，「敢て… 

出來ない,よう…L得ない,さすがに…
; し難い」の意。

Frue matene la reĝino iris en 
banejon, kiu estis konstruita cl mar- 
maro kaj aranĝita kun molaj kuse・ 
noj kaj plej belaj tapiŝoj, ŝi prenis 
tri bufojn, kisis ilin kaj diris al 
unu el ili: „Kiam Elizo .venos, 
sidiĝu sur ŝia kapo, por ke ŝi fariĝu 
tiel mallaborema kiel vi!" Al la 
dua ŝi diris : „Sidiĝu sur ŝia frunto, 
por ke ŝi fariĝu tiel malbela kiel vi, 
por ke ŝia patro ŝin ne rekonu !" 
Al la tria ŝi flustris: „Kuŝu sur 
ŝia koro, por ke ŝi ricevu malbo nan 
koron, por ke ŝi pro tio havu 
suferojn !“ Poste ŝi metis la bufojn 
en la klaran akvon, kiu tuj ricevis 
verdetan koloron, ŝi vokis Eli zon, 
senvestigis ŝin kaj enirigis ŝin en 
la akvon. <- - :

朝早く (frue matene)お后は4湯殿(bak

ejo) に行・ました。も潟孵は(kiu)大理石で 

出來てゐて(konstruita el marmaro) _やばら 

かいW (molaj kusenoj)ミ,それ“それは类 

Tい敷毛氈(bela tapiŝo)がそなへてま》りま 

tĵ： (estis...arangita kun...)® お后は三匹の 

二3がへる(bufojn)なつかまへて，それに 

2ッスをIてその巾の一匹に(alurm el ili) 

にいひました。『エリーゾがやって來たら, 

あの于の頭の上にお坐り，さうするさちの子 

もむ前のやうになまけしのになるだらう/ 

それから二|てん・6の蛙にいひましT:〇『あの 

子の颔仏imto)の上にわ坐り，さうするざわ 

の子庄©前のやうにみにく、なって，◎父樣 

でL見分けがつかなくなろだらう。」それか 

ら三ばんめの蛙にさゝや・ました(flustris)。 

『あの子の胸の上に橫に w さうすみさ 

おの子は惡い心になって，そのために苦しい 

目におふだらう5それからお后は，ひきがへ 

るをすきさほつ讥水の中に入れますミ，水严 
すぐうす綠色にむりまし讥 (ricevis verd

etan koloron)。そしてヱリーリをよんで 

(vokis)着物ドめがせ(sen'vestigis)お湯の 

中に入らせました(en'ir'igis)。 ;

(
Lernu diligente, por kŭ vi sukcesu en la 

ekzameno.試驗に及第するやうに勉强 

せ—

Sidigu sur ŝia kapo, por ke ŝi farigu tiel 
maVlabo^ema kiel vi. 4 前のやうにな 

まけものになる爲に,彼女の頭に坐れ。

reboni再び識ち,翅讖す.見分けが0 

く。

kuŝuこ、では『橫仁はれ」ミ動作を示して 

わちのでろみから,前。節のsidiの場合 

ノミ同樣,,kuŝi如“ミすべきでめ“ kuŝi 
は狀態の動詞でわろから。 :

havi suferojn (苦惱ももつ)|I l難漩すち\ 

了苦難に遭ふ」の歳。 ' ヽ

• •「・(:以下次號)
Q
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ISIEL AKIRI BELAN STILON ?
斯うして文も綴れ

★かたづものんで友逢の論戰に耳を傾けて 

わた。

『かたづなのんで」i!「緊張して』の意でち 

おからkun streふさする〇手に汙も握って』 

も同じ Tfe S 〇 streĉi la horloĝon=時計に 

F1ち・むかける〇 streĉi la pafarkon =弓をし 

ぼみ。然し『裁砲に彈を二める』はstreci la 
pafilonではP可笑しいŝargi Ia pafilonさす 

ろ。論«（1diskuteo『耳を傾けち川二はandi 
（耳で憨じる、耳で知る、耳にはいち）よりI 
aŭskulti （=atente aildi）の方沪いゝ 〇 sub- 
aŭdiはこっそり聞く、盜み聞4もするま。こ 

れで單語は出來たから主格をmiミすればゝ

Mi aŭskultis al la diskuto de la amikoj 
kun streĉ〇.

二れでは文章に氣ぬけした感じがすろ。そ 

れでは折角かたづものんだ甲斐がないから 

retoriko 辭法）に!りemfaziすれば、

Kun streĉo mi auskultis la diskuton de V 
amikoj.
★私は彼ミ彼女の死因に就3再び論議い: 

が、やっぱり彼は頑さして私の説も信じな 

い。
『死因』はkaŭzo de ies mortigo。『論議す』 

^|X diskuti〇 disputiは『口諭する』。『頑过 
して私のstを信じない川工此のま、直譯して 

は面白くかいから（?納伶しない』さいふ蠢味 

のne konvinkiĝiな用ひる。譯して見るさ、

Mi ree diskutis pri la kaŭzo de ŝia mortigo 
kun li, sed li ne povis konvinkigi.

この文章IX gramatikaj erarojはないがご 

こざむく しまりがない〇即ちretorikaj eraroj 
がおるからでわち。一つのfrazoに於て 

frazeroの配列はsilabojの少いものから列 

べるのが一つの法則 'でめら。尙莎又『誰。ミ 

諭議する』の frazero （X kunparoli kun iu; 
aliri al...等の樣に diskuti kun iu （pri）ミ 

diskutiまkun iuは“なすべからざる關係が 

めろ樣に思ふ、その上 上掲の 法則により 

kun iu |1 pri la kaŭzo de sia mortigo たち 

frazero Zリもsilaboの!fiが尘いからその前 

に置く •べきもの过思“れあ。尙ほ又kunme
tita frazoに於てはaktivo+aktivoよりも 

aktivo + pasivoの方が强く感じろ〇『頑さし 

て信じなかった』过いふ强い語氣を表はすに 

は後者を選ぶべきでおる。尙ほ又 ア駅"は 

『然し』ざいふ意味でめる、『矢張』さいふ意 

味（1tamenミいふ文字が有してゐる。次に 

書き直すミ、

Mi ree diskutis kun li pri la kaŭzo de ŝia 
mortiĝo, kaj tamen Ii restis ankoraŭ ne kon
vinkita ・

・・・sed〜は『.••でめちが然しミニっの文 

むつなぐ『接續詞』でおろが、tamenは!?矢張、 

e “いふもの'・さはさりながら』さいふ『副 

詞的助辭』でめって、その意味の上からは、 

前に言った事柄加受けてゐるのであるが、 

接續詞ではないから文の形式上でsedの樣 

に前後の文を績ぐ役はしてわない。上例で 

“接緬詞，,kaj“に二って績がれてゐろ。

此處で上の kunmetita frazo は二つの 

simplaj frazojにするニミが出來ち〇

復たretoriko Iこはいってemfazoの一法 

則に從へぱ一つのfrazoに於て最も重耍な 

frazeroは文首に置くこミが出來・そしてそ 

れも可さする（最初の問1S參照）。次の文章は 

上揭の二つの文章より僵れてゐろ。

Pri la kaŭzo de ŝia mortigo mi ree dis* 
kutis kun li. Tamen li restis ankoraŭ ne 
konvinkita,
★君はもう歸みのか、も少し居給へ。

『歸ち』はreveni=ree veni即ち［T家も出て 

苒び家に歸って來あ』零がreveni；でおる。然 

し此處でいふ『歸ら』は!T家を出て友建の家に 

行ってそニから奏に行く』のであちからiri 
XIX forir!でめる。『も少し川ヱankoraŭ iom 
plu»

i
bli ne volas plu legi hodiaŭ .これより先 

ん誼むのはいやだ。

Mi ne volas legi pli hodiaŭ. ・ れ以上（多 

く）讀むのはいやだ。

plu, aukorail, antaŭ又は其他二の類の助11



RIPETOJ
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' Nun venis ripete k l&

ヽ. 一..， ， Historio ripetas, r|

C" U la katastrofo okazinta en Tokio en 1923 ne povas esti la ripeto
二 reapero de la Taikŭa Rekonstruo ? Kun Prof. Meyer, filolc; 

kiun naskis la dudeka jarcento. Ĉu la sklavemancipo decidita 
de sklavaro ? Eĉ programoj de radiaj disaŭdigoj trudas nin 

Reigenkia aŭ nAŭa-no-Narutou k.t.p. ? .
Nun laŭ Ja ripeta principo de la universo, alvenis ankoraŭfoje

monatoj・ Kiel kutime en nia koro flametas io ĝoja, ondumas io ckstalal 
ludas kun flugdrako aŭ pilko, distritaj en novjara facilanimiga atmosfera 

Tiu plezursento, mi kredas, estas nenio alia ol kaprica ripeto d（i 
aperos novjarsento kaj forviŝiĝos la intensa impreso de F voĉoj kiu cc I 
alportante al ni malluman pentom Kaj nia komuna bedaŭro pruviĝos ii:

' .■ Devizoj skribitajn n
.\ \ i 打:’ ソ j r ； • : Hontigas min ei

Kondukas min j； 
Ripeto estas ja valora, nur kiam al ĝi apartenas io nova, io freŝa

..二 ，”Certe ĉiutage nove, ĉiu-ĉiutage nove,|ĉi
Ripeto estas simpla, natura fenomen®; kaj ĝin freŝigi estas homai 
Nun amikoj ! La sorto de mia propaganda movado ankoraŭ devii 

peron provizoran sekvis sub让a malprospero. La nombro de la membroi 
decide fiksita ? Ĉu ni ne povus imagi, ke abrupta domaĝo nin minaca 

Ripetoj mem, tamen; estas tute netimindaj・ Timinde estas, ĉu 1 
ne konsternataj de neatenditaj malfeliĉoj・ l

Kunigante niajn fortojn, ni freŝigu la ripetojn renkontotajn, kaj pi 
新春が乂もや廻って參りました。 !

7/辛£ 歷史は繰り返します.否宇宙の森羅萬まは皆繰り返します。大正十二］ 

祠!ノ•羽］ ないさ誰が申しませう。「ザメレホフ博士“二十世紀の生めみゴロン目

りませね。一八六三年に米國大統領リンブ〃ンの布いた奴隸竅止令“果して之な最後ミii 
繰り返しては「又か」ミ嘆ぜしめてわるではありませぬか。我〇“ 髓何度「澤市內の刻Ĥ 

今や宇宙循環の法則によって新春が廻って參りました。そして一見さしこの年の來て! 

びにさ"》、胸は有頂天に思ひおがります。まるでわざけない子供答が晴若も着誇・耳 

この歡喜の感じが單にそれ丈さして終っで了ふさい:ならば、それは實に兒戯に類す］ 

い覺悟もやがては拭ひ去られて了ひませう。そして遂には暗い梅恨をもたらして年の菖が彳 

2ハ廿 ・- • •冷…. 行く年や壁に恥V T： b覺斗

繰り返し“それに何奪かの新鮮味が伴ってこそ始あて價値があるのです。

/ 「苟（ま二过）に日に新に、日日に新i
繰り返しは車なら自然現象でわります。これに新鮮味治與へるこミこそ人間の新カミ 

舔って惟ふに我が宣傳の歷史Iかの輪廻の法則も免れませんでした。盛衰消艮交t至 

態を決定的のもの过考へろコミは到底出來ませぬ。いつ何時、思（Iぬ災厄に脅か・れが 

3り乍ら繰り返し自體は恐ち'に足りませぬ。眞に恐るべきは果して我"がそれ等のi 

否かの懸念でわります。 ノ ... • ： .•しs

いざ、カ花協せて繰り返しも新又新にし・以て人間の務めを盡歯うではわりませぬか;



»TU FREŜAJ
E la Nova Jaro!
【ja ĉio en 】8 universo.

畑 tertremego en Ansei-epoko ? Kiu neas ke la Meiĝi Revolucio estas la 
ĉ： i kuraĝas diri ne supraĵe analogie ke Zamenhof estas la dua Kolumbo 
Usono 1863 povis esti la sola kaj lasta, promesanta neniaman renaskiĝon 
liipetado de samaj ludoj. Kiom da fojoj ni devis aŭskulti al „Cubosaka-

讹 1•〇, verŝajne aludante beni al ni esperon dum la estonta dekduo da 
也 mi ja sajnas, tute same kiel naivaj infanoj en pompaj vestoj gajmiene 
U
n infanemeco, se ĝi restos neniel alia per si mem, ĉu ne ? Baldaŭ mai- 

)j komenco instigis nin pri estonteco» Kaj finfine alvenos ripete la jarfino 
F- .. ' . - • • ” ペj inuro.
^arfin' nun, •1• ； : .
b murmuro! -----Kikaku.

j utage nove." ------ Ĥina arĥivo^ 、、Ta Hsuehg
as:
皿Tvi la
in)s kaj
n n

ripetan principo n. Ĉiam alternis sukceso kaj malsukceso; pros- 
malŝvelis. Ĉu ni povus pensi, ke nia nuna stato estas la jam

itas tive ĉiam ne malsukcesos freŝigi la naturajn fenomenojn kaj resti tute

血 1 homan devon !

「の大慘禍は安政の大農災の繰り返しではおりますまいか。明治の維新も大化の吹新の再現で 

泌といふ二过をば我。は單なる比喩でかIにケンプリツナのマイヤー博士ミ共に公莒するん埠 

パ再び二の世に生せしめぬ二こむ警ひ得た'でせうか。ラデオ放送の帑組でさへ隨分同じものを 

腊『阿波の鳴戸」も聽かされ7:事でせう。

•,少月の奉先も祝って奂れるかの様な思はせ振りむして居ります。吉例によって我〇の心は应 

亦尹正月氣分に醉ひ乍ら餘念なく凰や鞠を弄んで嬉戯してゐろ樣な心持ミでも申しませうか。 

护繰り返しに過ぎませね。さうい:氣分はやがて消え去りヽ年頭に際して臍を固め其その强 

も、こざ・でめりませう。そして誰しも同じ思ひに嘆くでありませう。
人其角 ・< -• < 一

;が新なり」 •(大學) • ‘魁;.し

(・はありますまいか。 コ•:・ 工昭:( い、、

防跪を接しましf：o會員の增滅も亦目まぐあしい變化を辿りました。されば我〇の現在の狀 
器8ものも。 ・ ヽ

:;當って常に新廉も加へ行くか否か、圖らざあ不幸にわって心を動ビずに需進LIRけ得るか



辭が動詞ウ前に在b時はその儘である力、其 

の激二來た時□丄 < 語尾”4を附して副詞 

さし又時には”・□"な附して前進の氣持ちな 

衰はす二とがわあ。 . .

（
Mi re povis plu legi. = Mi ne povis legi 

pruen.

Mi ank^rcŭ staraa = Mi staras ankoraŭ 
次に『•••し度い』さいふ時は敬語的音葉か必 

要こする。其の舞台II ,,-us“の用法（1）假定 

法、（2）尊敬、（3）疑問の中の（2）の用法を應 

用アろのである。で問班も譯すこ、

Ĉu vi jam volus foriri ? Bonvolu resti plu 

iom ankoraŭe<
★彼の毒舌・はますますひざくむって行くの 

で、彼女には安き心さて日も夜もない。

『靠舌』［j kalurnunia lango （他人の名譽を 

3づ、けみ樣な惡口）； malica lango （Aの不 

幸を喜ぶ僚な惡⑴。『安き心』はtrankvilo, 
『Hも夜も…ない袒もす夜もせ…せず』 

（1nek tage, nek nokte,で澤して見ると、

Lia malica lango farigas iom post iom 
furioza, kaj tial al ŝi estas trankvilo nek 

tage, nek nokte.
實にまづい。iom post iom は『少しづ、』 

iam kaj iamは『いつこはなしに』で『ますま 

す』の歳にならぬ。

★

1 一秋 RIDU,
INTER AMIKINOJ

一Tiu viro, kiu deガras edziĝi je 
mi, devas esti serioza, prudenta・ しi 
Gion devas zorge pripensi antaŭ ol 
agi…
一Sed, en tiu okazo, li ne edziĝos 

je vi.
----私さ結婚しようさいふ(kiu deziras 

edzigi je mi)めのむ方は(tiu viro)眞面目な 

そして分別者(prudenta)に相違ないわ 

(devas esli)。それで何事もすあにもそれに先 

だって(aut応 〇!) じっさ考へち (zorge 
pripensi)人でなくて(エ…

—— ら、そんなこミいってはめなたミ

（
La nego 3tam pli k巧 pli faladas.書は・イ 

土す降りし^ 3〇

La infano farigas ĉiutage pli /caj pli saĝa. 
子に智惠がつく。

『ひぎく』肚『銳く』:iいふ意味でpakra.4
Li havas akran langon. 口が惡い 〇

Li havas fluparolan langon.辯舌がうまい〇

（Tので』『それだからNい二に Skaj tialu 

よりも接攪詞”tielke “を用ひる。

「彼女には安ま心がない川］『彼女は安き心 

な■味门ぬ』ミ澤すさい、〇 gui trankvilon 心 

靜けさ隹味ふ（享樂すめ、心安く Hを暮ら 

す。で譯し直ほすざ•

Lia malica lango farigas ĉiam pli kaj pli 
akra, tiel ke ŝi guas trankvilon nek tage, 

nek nokte,
★白晝か、ろ獸行が行はれたミ“！（思“れ 

ぬ）e .・

Mi ne povas kredi, ke tia bestajo okazis 
en la hela tago.
原文は語勢實に强いのに反し譯文は單な 

3普通文で語勢弱く輝文さしては實にまづ 

い。では何うすれIてい、かさいふミ此の樣 

な場合はke以下の附蘭文のみで文を構成 

させち。

Ke tia bestajo okazis en la hela tago!

★ ★KIU POVAS
は結婚しないコミニ…

〔註〕edz（-in）-igi je （曲 kun） iu=結婚 

すち 〇 en-am-igi je （aŭ kun） iu = j^に4ち Z 〇 

elevis （a） •••すべきでわる、（b）…せれI丫な 

らぬヽ（c）…でわるに相違ない、する筈でわ 

る。

ne devi = （a） •••すべきでない、してはなら 

ぬヽ（b） •••しなくてもよい〔此の用法はわま 

り多く用ひられず、多くはpovi...ne...; ne 
bezoni...ミする。©に對す打消は用ひられ 

ず、rgl!ない』の意にはne poviを用ひる 

のである。文例を示すさ、

（Vi devas iri.行く ペヨだ。
'a1Vi ne dtvas iri.行ってはならぬ〇

14



i
Vi devas timi lin.恐れMlてならぬ〇

Vi ne devas timi lin.恐れ tt くて l よいc 

(但し多く用ひられ普通には次 
の樣にすろ。)：•、…

{
Vi povas lin ne timi,
Vi ne bezonas timi lin.

/Li devas esti krimulo.聊人に相違ない〇

Si devis esti bela en sia junec〇. 若い時! 

“別按ごったGう。

Si devas esti idiota.馬鹿さしか思は
れ20 .

(叫 Vi devas esti laca. 4疲れでせう 〇 

Devas estiy ke li jam gradigis de la 
universitato・卒業し了:答だ。

Li ne povas es'i freneza・=Ne povas esti, 

ke li estaa freneza 亂心してわよう

、笹雪もい〇

Tio devus esti vera.本當か lt 知れ)〇。

Tiuokaze, mi devis diri tiel.そう云ふ

ペきでわった。

FUNGOJ 〉

Profesoro de Botaniko, promen
anta en arbaro, renkontas tie niai- 
junulinon, kiu kolektas Hinĝojn :

一Kion vi faras, malfeliĉa virino ? 
Inter tiuj fungoj troviĝas ankaŭ 
venenaj..・ .

Ho, sinjoro, estu trankvila・ Mi 
ja kolektos ilin ne por manĝi, sed 
por vendi.
植物學の先生が森の中を歩いてゐみ(pro

menanta) ミ(tie)蕈狩の(kili kolektas fun- 
gojn)婆さんに出遇ふ。

----婆さん(malfeliĉa virino)^何むして 

ちんだい〇その蕈に“希にt (venenaj)の 

も(ankan)めみよ。

-----—、旦那、御心配御無用で(estu 
trankvila =安心せよ)〇食ふのち•やない賣ろ 

(爲めにひいてゐろ)のです—

〔註〕ne・・.sed =，•ではなく…でわる。

La maljunulo iris al arbaro por kolekti 
fajrolignojn・老人さんは山へ柴刈りに行き 

ました。

KOMPENSO

Antaŭ la tagmanĝo la edzino 
kokete ĉirkaŭprenas sian edzon je la 
kolo: ・ゝ・•:

一Mia kara, ne koleru, hodiaŭ la 
kuiristino fuŝis la manĝaĵojn・ Srd, 
ĉu ne vere, unu dolĉa kiso pom- 
pensos ĝin ?
一Bone. Venigu do sin. •
畫食前に妻君は甘えるやうに(kokete)-夫 

君の酋玉へぶらさがって、 •

——袒一、 あなた、怒つらやいやー】、 

おの 女中がネむ畫の御飯(la manĝaĵojn) 
を二がしたの(fuSie=しくじっむ)だからネ、 

一つキッスすればいゝ(kompensos ĝin =そ 

れを償ふ)でぜう?伽ne vere).
--- りンいゝミも。で“、われ(ŝin = kuirw 

istino)をよこせ〇

［註］koketiとflatio koketiは娘むビがお 

だめく、なまめく、兜めく・じゃれろ、ベア: 

つく、じゃらっく、男な弄ぶ等で要するに身 

形や身振りで姝に異性に媚ぴる:〇 flatis 
人の恩惠をおてに昭ふ、追從すみ、むべっか 

な使ふ、(ほあそやして)媳しがらせろ等の意 

である。 ,

Vane 戲 komiis la malvarman junulon.おの 

若人に媚ては見たが冷血で駄目だった。

Koketeco estas nepre necesa al virinoj. 媚が 

なければ女はいぬ。

Mia portreto flatan min.寫眞が nSM S OM 
木物【りよく寫ってゐるe

「胸にしがみつく』にはĉirkaŭpremi, ĉir
kaŭpreni; ĉirkaŭvolvi iun; sin ekpendi al iu 
je la kolo; alkroĉi sin al iu je la ŝultro 等が 

わる。

amindumi1ミ kolombumi2 ミ flirti3o (1) 
は言葉や身振りで異性を惱殺する二ミ、所 

•謂たらすさいふ言・葉にあたみ、⑵“男女が 

爲ボッポのやうにロミロな合はせたりなT 
していちゃつく、痴話狂ひする等・⑶は女 

が男さふざける、じゃらつく、惚れたふりし 

て(男花)じゃらす等。文例□略す事にする。
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LINGVAJ RESPONDOJ
應 答

松崎克己

ドンドン質問して下さい。

但し下の諸條件をふ含みの上で。

し文字□讀み易く。

2. 質問文の出所を明記すみコミ。

（何書何頁何行咨）

3. 質意も簡明に附記せられみ二ミ。

4. 成可く返信料を添へられ度し。

5. 冋答には多少の口數を要するこWある 

ペ*こさ。

御質問に對しては、原則さして個人的に書 

狀な以て回答申上げます。で返信料が必要 

になります質問を公開するが一般讀者にミ 

って有利でわろ过認ちた場合に限り、「レヴ 

ーナ」誌上に登栽します。ですから・「右買 

間の回答もレヴーナ誌上でなされ度し」さい 

ふ質問振りは遠慮して下さい。質問が餘り 

卑門的であるさき。餘りに高爭なる过まは 

回答不可能なこさがわるでせう〇其時は返 

信料花添へて下さった方にのみ其旨幻傳へ 

申します。尙質問者の住所堆名な期祀して 

下さい。封筒も用ゆるさまは封筒のみむら 

す封入の質問文記載の紙上にも住所姓名な 

書いて下さい。レヴーナ誌上で雅名を用ひ 

度い方“、雅名も別に記載して下さい。

◎模庞エス獨習P・29單語練習にSedさカ 

り下欄に，ぜードミ假名で毀音して居るが 

Sed （1Akcentoを持たざろものにめらずる, 

便宜上せードミ發育するものなろか。

（A.K.生）

【答】 元來發音の傳授には實施に發音し 

て教へるか,蓄音器の類を用ゆるがよいので 

おちが,これらも利用すみこさが出來ないミ 

きには止むな得ぬ，普通文字％以て說明す 

ろ。我國では所謂子音を說明するさきに“ 

頗ろ困難でfeoo日本の假名はsilabo隹表 

すしのなので極めて不滴當でめろが,歐洲語 

の棄寮無い方には,仕方が無いから,不完全 

乍ら二の假名も用ひちのが常であろ。さて・ 

Sedは御說の如く akcentoを持ちませぬ。が

Sedなせードミ發音してゐるのは便宜上丄 

いさ思ひます。二の躅習書ではakcentoむ 

持つsilaboを肉太なひら假名で表“してゐ 

ます。この場合ぜー“肉太な文字でわりま 

せんから,ackentoを持ア:ぬニミを明らかに 

示してゐます。ドロdです。すべて子音は 

片假名で表はします。せーの如く〔©子音 

十母音で其音に當てはまる假名文字がちみ 

さきに“平假名で表はしてゐます。せード 

（X Se-e-doさ發音せらるべき符號でなくて, 

se Z <1が連接したしのsedを表“してゐみ 

のです。sedの毀音の說明を同じ'ですち 

の“無意味ですが贯間者はsedの發音"御 

存知だがせードミいふ符號が腑に落ち耳さ 

いふ氣持も4持らのやうですから,かく答へ 

た次第です。次ぎに,Lからば何故竺させ 

ずにせードさせ一を延ばしたかミ申すさ,d 

の如く破裂音は摩撩晋に比して發音せられ 

ら瞬間が短い,この短いdの彩響な受けて 

seがさかく短かく發音され勝ちで外お。se 
が短かく發音されるミdな發音する場合に 

呼氣が未だ充分に蓄へられてある爲めdの 

音が强く響き勝である。かくするさsedが 

sedも 或はsedoミdu silabojに發音されて 

了うコミがある。これも防ぐには8eな艮く 

延ばして後に/な出す練習をするのがよい。 

かくて■せドミぜすせードミ小坂氏が読明さ 

れ化こと、私は思ふ。
◎エス講習用書 P. 41.1.-8. En granda 
silento de la malnova pregejo； ekvidis papil
ion …の主語“何ですか。（Monto Verda生） 

【答］これ"談植です。pregejo, Karloj 
vidis...さなるべ3で,同書第三版に“正誤 

表花附けております。

◎同書 P. 41.1.一2. Dolĉan rideton li kredis 
ekvidi, kaj senpense respondis per simila, sed 

tuj la vizago ruĝiĝis, ...la vizago は Karlo の 

顔と思はろゝがごうですか,又女の子の顔に 

も思はろ、が，文法上の根據はごうですか。

（Monto Verda生）
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【答］Karloの顔です。二の文で!i Karlo
• が主になってゐますから，んvizagoミいった 

ら，まずKarloの顔と解するのがすなほな解 

釋でせう。

◎千布著助辭詳解,副詞のうち.R32.
Ne ĉiu fianĉigas, kiu svatiĝas.
Ne ĉiam per ago mezuriĝas la sag〇.

うへの svatiĝas, mezurigas （t svatiĝas, mez
urigas の違ひにわらざるか。 〔クド*〕

【答］svatiĝas |X fiaucigasさ眾もわはせ 

てめろ所から見ても誤植ではないのが解り 

ます。

svatiĝi=sin svati 1!求婚すろ

Multaj svatiĝas, feliĉulo edzigas,は上ミ同 

じ意昧の proverbo ［Millidge; English-Esp. 
Die. P. 415.1

mezurigasも諛りではおりません。

mezurigas..・ «oni mezuras la sagon per..・ 
=la sago esto mezurata per...
©Estas pruvite, ke tiu malbono de la homaro 
estas tiel ĝenerala ĉe la bestoj en Ameriko 
kaj en Eŭropo, ke oni timas rilate al tiuj 
malprudentaj bestoj la same pereigajn efek
tojn, kiel okazas ĉe la homo.〔千布氏:一 

文範P・10.六行目〕の日本語譯を敎へて下 

さい。 ' 〔大阪初歩生〕

【答】突然かういふ文で始まって居ては, 

わけが解らないが，題がLa Alkoholismo kaj 
la Bestojさむってゐるのでごうやらわかつ 

て來ます,それから上掲の文の次ぎを讀むに 

及んで判然さして來ます。では譯しますミ,

【那〕己に證明せられたこミであるが人 

類の（蒙ってる）それに£ち（tiu=pro-alkoho- 
lisma）害毒はアメリカ並びにヨー ロッパの 

獣類にI 一般に（認められる所）であちが故 

に,人間に起ったミ同じ危險な結果が;れら 

の無攝生む（アノレコーメレを飲む:動物に關して 

も（起りはしないかま）世人は心配してゐち。 

©D-ro Edmond Pri vat: Kursa Lernolibro 
の中の（P・13） Ĉtam, Heのiがイタリックで 

書いてめるのは何故か。akcento しめすの 

ならば前の例に從ひ大文字を印刷すべきで 

はないか。
【答】iも大文字て•書くべきでめみがIさ 

小文字1ミが混合し易いので初擎者が惑ふ 

こざがま)るさいけない力、 らイタリツクにし 

たのでせうC

◎(P・12) Ĉiun vokalon oni kalkuras kiel unu 
silabon,さめろがsilabon |t silabo过すべき 

ではないか。

【答］sliabon (1 vokalon ミ apozicio 同格 

ですからsilabo/！とすべき・です。

©La re?〇 donis al homo sian filinon kiel 
edzinon・ Kial ne estas skribite “edzino" 
anstataŭ ^edzinon"? (Aĉuleto en Macuzaka)

【答〕前の問ミ同じ理由でfilinon过ed- 
zinonさが同格。

說明炉簡單過ぎるかも知れないから.机上

I- ĥ Z»ザメンホフ譯のBatalo de Vivoから 

二三の實例も引用すみ。

“Viando?" diris Britain, ...ĵetante al li la 
demandon kiel ŝtonon sur la kapon. (P.16)

Tial li rigardis la du advokatajn kiel kun- 
kaŬzantojn de lia stato de Panimo... (P. 21)

9f Mi diris al Grace, kara Marion,w li diris, 
>,ke mi, forirante, konfidas al ŝi vin, kiel 
mian karan juvelon. (P. 26)
©Mi trovis vin malsana. (anRtatat! ・ Mi 
trovis vin estanta malsana,)

Mi kredas tion ぬめ・a・(anstataŭ : Mi kredas 
tion esti vera.)

さわらがこのイタリックの所“

(イ)vin nialsaDan・
(ロ)vin estantan malsanan
3) tion veran

ミすべきではないか(1)又關係文のesti 
省略しない時はニれをMi trovis, ke vi estas 
malsana.の如くにすろな普通の樣に聞くが 

如何か(2)又 Mi kredas tion esti vera.の樣 

にkeを君いてtionミし esti芒不定法を用 

ひたる時はtion芒veraミは格語尾も一致 

せしめないでよいか⑶

(Privat: Kursa Lernolibro P. 10).
【答】(問1)原文の通りで正しいのです。 

小坂氏模范エフ、处ラント講習のR 207わ參 

照して見よう.

Lia kontruŭdiro igis min (esti) maltrank- 
vila・彼の反對飲は私店して不安ならし 



ちた。
Mi trovis la knabon （esti） mortinta = Mi 

trovis, ke la knabo estis mortinta.行っ 

て見ろざその少年□死んでわた（その少 

年が死んでゐたのも見出した。）

Li trovis knabon mortintan=knabon, Kiu 
estis mortinta.私は死んでわる:所の）少 

年も見出した。

上二例はmaltrankvilaミmortintaとが各 

々の動詞igi及びtroviの補足語（komple- 
meutJ）ざして働いた场合,下の例“ mort
inta 目的格knabonの形容詞さして働い 

場合を示してわる。

元來補足語は自動詞につく場合さ他動詞 

につく務合ミニ通りあり，獄ほ細別するミ補 

足語4名詞、形容詞其他之に,類するものが 

わち。

例も擧げれ【て，

I.自動詞につく補足遗
zLi esias knabo9 parolanto^ mortigito.

Tiu estas vi, lゝ ŝu
Mi estas doj^mĉma.
Vivi ne estas manĝi.
Jam estas tempo iri domem
Li estas de mezi kr诜4
Tio, kion ni nua deziras, estas kĉ ni venigu 
fdiiin noi沖on<

此の場合は夫。の不完全な自動詞も補っ 

て主格な形容してわるのでわるからニれな 

Nominativa komplemento といふニミが出 

來る。

n.他勤詞につく補艮語

Oni e.eKtis min ŝipestro^ heredanto・

Tio la^is min Uda、turmentita.

La instruisto igis lin «taru
Mi trovis la knabon esti mortigitcL 
ゝIi trovis lin en la aĝo de dek jaroj.
Oni rigardas tiun problemon ke neniu 

l povis doni fosilon por ĝin s^lvi.

此の務台は夫〇の不完全な他動須む莒っ 

て訂的格をも容するのでわろからAkuzaUva 
komplementoミいふここが出來ら〇若し之 
れが形容詞でおっても單に形容詞さして目 
的格花形容すちのでないから同格には出來 
ない。

（問2）は御說の通りです。

（問3） Akuzativa komplemento さしT：HJ 
しし|1esti vera は形容詞的句さして動詞kredi 
の補足語であるから目的格にわろlionミ同 

榕視する二ミ“出來ない。 Mi kredas, ke 
per tiu ĉi klarigoj vi trovis ciujn frazojn esti 

korektaj.

懸賞作文答案披露
（十一月號出超）

原文 或ち日の二ざでございます。◎釋 

迦樣は極樂の蓮迪のふちな一人でぶらぶら 
4娠3になっていらっしゃいま い:。池の 

中に咲いてゐる進の花は、みんな玉の樣に 
ずる 

眞白で、其の眞中にある金色の芯から“、 

何さも言へない好い匂が、絕間なくわたり 

へ溢れてゐました。 ・

Tradukaĵo iu tago Budao promenis 
en la paradizo ĉirkaŭ loluslageto. La lotus
floroj （kiu floras） en la lageto estis tiel 
blankaj kiel perloj; kaj el iliaj oraj centrajoj 
senĉese elfluis ĉirkaŭen neesprimeble dolĉa 

aromo.
「4釋遊摄」隹譯してSinjara Budao ilft 
iり面白くない、唯Budao丈けで二い。極 

樂にはElizeoミParadizo芒があち〇前者 

は英雄が死後久へに住む所で、慢者はアゲ 

ムミイゲが智慧の木の果な食ふまで住んで 

ゐた圈で正しい人間が死後永劫に樂しく葛 

す樂同でわる。『池のふち」も digo de1'lageto 
ミ譯したりrando de Flagetoざしてわちの 
が全部でおるがĉirkaŭ lagetoさするのねす 

、めろ。「」;ら・ぶら步く】にscncde promeni 
さ無理にsenceleな入れなくてい、\ミ思 

ふ、さいふのはpromeni自身・がpiediri, 
rajdi, veturi por plezuroでわあから〇『玉』 

IHI juveloミgemoこがわて、あつ丫:が此 

處でいふ玉には白い连の花の形容であるか 
ら白色の眞珠perloな選ぶのがいゝかさ思 
ふ。『其の眞中にお易金色の芯からは』2el 
la orkoloraj pistiiOj kaj fonemoj en li centro 
ミ直譯しては噺の譯にはふさはしくないか 

ら意譯すち方がいゝでせう。E何ミも言・へ号 

い』は nedireble, re^sprimeble 等.fffiFい』に 

（1bon» =善惡の善.plata — 入るぼなヽ 

bel* =美しい.dolĉa =甘い.alloga =誘惡す
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5 樣な、bonkora, bonanima =親切な、 tĴarma 
=魅すみ樣な、aminda =可愛い等がある〇 

&匂』に odoro, parfumo, aromo が わる 〇 odoro 
は息覺も剌戟すみもの、parfumoはアノレブー 

汐にさかした香料即ち香水、aromo llfifi物の 

いゝ香［aroma herbo, aroma tabako)でわ 5 〇 
成績表〔優〕久来稔〔賞;、永島秀夫、石 

井和三郞・龜井敬治郞ヽ新池保、吉田榮諾氏。

(KĴ谷川.福岛、湯淺、金村、小林・堀 

內、山田、岛野ヽ都筑、金、西川、大秣ゝ小 

杉、畑、近澤、'C AVatari, Tan. Huta 諸氏〇

〔可〕吉田、田村ヽ松場、福西、大森、 

kovejo 诽氏。

〔不可〕一名。〔無効〕五枚,

懸賞新課題
昔、ある村に、鳥獸范捕ろのが上手【工かり 

でなく・大そう勇氣のある啓助ざいふ獵人 

が居りました。その人は若い頃いら\戡砲も 

加ついで野山を監け歩いて、四五十年の月 

日を送った人ですから、獵の手柄話はかず 

かずある內で、一番世間に知られてゐるの 

U、手槍で猪さ戰った二さでした。

〔應慕規定〕締切一月二十日。用紙は中判 

郵洋紙。住所姓名“明記のこざ。賞一名。規 

定違反は無効。

★ ★疾

ENLANDA KRONIKO
〔內地ifi息〕

★TOKIO: —D・ro Sŭzaburo Moc.izuki, prof・ 
de anatomio en Keio Univ., ekvojaĝis Ettro- 
pen por studi medicinon. Eŭropaj samidea
noj petataj lin akcepti, ^ar li uzos K-ton ĉie. 
En Okt. 10 — 11 la Federacio de Tokiaj Stu- 
dcntgrupoj por la Ligo de Nacioj arangis 
K vaza. Konferencon de L.N. kaj kelkaj 
delegitoj proponis ^i-suban rezolucion, kiu 
post diskutoj estis unuanime akceptitaj de 
tiulandaj delegitoj.

T. L.N・ akceptu Esp-ton kiel la komunika 
ilon inter la membro-regnoj.

II. L.N> akceptu nur Esp-ton kiel la 
solan oficialan lingvon por siaj konferencoj, 
oficial町 raportoj, eldonaĵoj, ktp< en estonia 
tempo, pri kiu ni poste decidos.

III. La registaro de ĉiu membro-regno 
de L.N. devas permesi aŭ ordoni la instru
adon de Esp. en ĉiuj lernejoj en sia lando.

Ni esperas, ke en la plej proksima estont
eco la vera konferenco de L.N. nepre sekvu 
tiun ĉi rezolucion.

En Nov. 5 Tokiaj samideanoj liavis bon* 
venigan kunvenon al S-ro Alexis Borisen- 
ko代 !usa samideano.

En Nov. 7 Esp. Grupo en Altgrada 
Pedagogia Lernejo en Tokio arangis pro
pagandan kunvenon en la lernejo kun 150 p. 
Oni fermis ĝin kun granda sukceso.

En Nov. 25 la Generala Kunveno de J. 
E.I. havis lokon en Nippon Esperanto-Ŝa. 

Sub la teruo „Kesume Neniom" S-ro S. 
Aglo faris komedian rakonton tian； kiel la 
aŭskultantoj forte turmentiĝus, se oni mai- 
perme us ekridon.
★JOKOSUKA:-En Okt. 31 kaj Nov.1 
oni havis grandan ekspozicion en la urbo. 
Ĉirkaŭ dckmil Esperantaĵoj montrataj kun 
klarigoj-

En Nov. 8 oni aranĝis propaganda» kun・ 
venon. Tokiaj aamidcanoj faris ekskurson 
al la url）〇 por ĝin ©eesti， 
^KAMEOKA :—Okaze de Ia AOtuna Festo 
de Oomoto, oni arangis novan kurson de 
Esperanto sub la gvido de S-ro Otaka kun 
70 lernantoj, kies plejparto estas Oomoto- 

kurson kun 35 lernantoj en

anoj por unu monato.
★&ZUOKA:—De Nov.17 S-ro Ka；i gvidis 

Ŝizuoka Nacia 
Kolegio. Iom antaŭe Ŝ-ro Ŝ. Imada, fervora 

student-Esperantisto, fondis Esp tan Grupon 
en la lernejo.
★KIOTO：—En Nov. 7 en Ddŝiŝa Univ.



okaze de Atletika Kunveno oni arangis Esp
erantan Ekspozicion en la lernejo.

En Nov.18 la kutima kunsido ĉiumonata 
de Esp-istoj en Kioto okazis en Kafejo 
Kagija, arangite de Ligo de Tuta Ddŝiŝa- 
Esperantistaro kun 30 ĉeestantoj*

Du kursoj estis arangitaj : unu en Dŭŝiŝa 
Univ- kaj Mid-lerncjo de Nov.19,la alia en 
Komerca Cambro sub la gvido de S-roj Jagi 
kaj Jasuda kun 80 lernantoj de Nov. 25.

En Ĉiu ĵattdo oni arangas studkunvenon 
por ^Fundamenta Krestomatio.^ 
★FUKUOKA:—Bilio de J.E.I. en Fuku
oka arangis Esp-tan Ekspozicion en Nov. 
15 sub ln auspicioj de Jurnalo Fukuoka 
Niciniĉi Simbun en Komerca Ekspoziciejo 

kun 600 vizitantoj.
De la sekvinta tago oni arangis kurson 

por komencantoj sub la gvido de Prof. Ito 
kun 55 】emantoj. Inter ili oni trovas 5 
profesorojn de li niversitato.
★ NAGASAKI:—Nagasaki Medicina Kole
gio enkonktikis Esperanton kiel unu el 
nedevigajn, sed oficialajn lekciojn de lasta 
septembro, S-ro K. Ueda, Profi de farm
acio, ĝin gvidas・
★ HISAI, Mieken :—En Nov. 8 oni okazigis 
propagandan kunvenon unuafoje kun 90 
aŭskultantoj. Dum du semajno, Nov.10 — 
23, S-ro J. Hajaŝi gvidis kurson kun 8 
lernantoj, kiuj restis ĝis la fino el multaj 
aliĝantoj.

INTERLANDA KRONIKO
Vaporŝipo Korea-Maru, veturanta el 

Jokohama al San Francisko.—La dnan 9*an 
tagon de Sepi. (oni ĵus pasis la longitudon 
180°, kaj havis du 9-ajn tagojo, en la roan- 
gosalono ĉiuj pasageroj de la unua klaso kaj 
supraj ŝipanoj aŭskultis al S-ro K. Osaka 
pri Esperanto de 14.30 ĝis 16 h.------ De la
ll a tago S-ro Ossaka komencis Esp. kurson 
po unu horo de la 12*a h. en la fumejo;

partoprenas ĉirkaŭ 10 personoj, inter kiuj 
la ŝipestro, kaj S-ro Taguci, sekretario de 
FMalsupra Domo de la Parlamento-

EKSTERLANDA 
KRONIKO
海外彙報 ， 

英吉利

•遍末學校、十月三口から四日の土 

を利用してロンドンの近郊の田園都市Wel- 
wyn SemajnCna Lernejoさ云ふのが開催 

された。五十人ばかりの各地の同志が參集 

して名士の講演を聽».散能・見物等をし 

f：o講演の中にはCharles II. Edmondsの 

„La verko de Zamenhof en la servo de 
Homa Progreso"さ云ふのがあみ〇獨逸の 

Herold紙は此の催を評して、從來の瞬統的 

な數十の各種國際兀會に勝るこさ數等と云 

って居る。

•The Flame,英國斶立勞動黨（I・L.P・）の 

靑年ギ〃ドは、公武にEsp・を採用Iて居る 

が、此度英年苛年社會主義者の爲にThe 

Flameミ云ふ月刊雜誌を發行する二ミにな 

った。同誌にはEsp・欄.國際欄がめるのt 
各種に通信員も求めて居る。有志の方は出 

來ちだけ早く Arthur Tetiev, French mans 
Bay, South Shields, Englaud・宛に申し达ん 

で貨ひア:いざの亭でわる。

佛蘭西

・世界平和大會。九月巴里に於て第二十四 

冋「世界平和大會が俄された。エスベラント 

禁止令む解いた現文相Monzie氏は、佛閱西 

政府む代表して演說なし.佛玫府は凡ゆろ 

手段ト盡して平和運動に助力すべ呂事な强 

調した。本大會は胡場一致にEsp・に賛意む 

表する旨も決議し、Eap-istoで本犬會に加っ 

たものも少くはだかった。H本からは大本 

敎の西村氐此れに塞加い 全參加者“三十 

ク國の千二百代表者に及んだ壬傳へられる。 

・工舉雜誌國際人會。十月一日より四fiに 

かけて巴里で第一回工業雜誌國際大會が開 

20



催された。各積の決議事項の中に・エ學雜誌 

は國際語Esperantoに賛遨も表すべ3かこ 

の問题が提出され・直ちに待別委員會が召 

集されて、本大會"次の決談も滿場一致で 

通過さした。即ち斯界の現狀に鑑み・エ學雜 

誌は少くさも論文のresumoにEsp.を用ひ 

るこさ、木大會は爾來公用語ミしてEsp・を 

國語に併用すろ;,さ、ミ云ふのである。一歩 

進んで本大會ほ公用語ミしてEsp•のみを用 

ひみ事になみまでに“、各Esp4sto個。の 

努力が必要でわる。

露西亞

•Radio. MGSPS (Lloskva Gubernia (Kon
silantaro de Sindikataro)の Radio 部は十月 

十六日よりEsp.-radio-kursoな》放送する〇 

このMGSPSのKadio部は重敢勞動若俱樂 

部には全«X機を裝置したのでゝ最少限 

度千人位の收容力のわ;5大aŭditorioがめる 

さうでわる。

科學者國際會議

•寥“舊聞に屬すちが、未だ會議終了後の 

報吿む怠って居たから簡單に事む述べやう 

ミ思ふ。此の會議は豫定通り五月十四日か 

ら十七口にかけて巴里で行はれ、參加者は 

十九ケ國からの各團禮代表者百六人・會員 

U 一十人I'・及んだ〇煩も避けるために公式 

代表者を送った百三十六團腔の各な列記す 

るのも止めお〇

本大會で決定された事項は、第一は各國 

當局並びに科學者圍體に對するEsp・探用の 

勸告、第二には本大會決議事項遂行の爲の 

本會組織法、第三“ Esp,科學語彙作成の方 

法でめる。

第一の件に關しては便宜上勸告ミ賞際方 

法に分って決議し了:。先づ各國當局に勸告 

すらに。各理工學校にEsp.採用.氣象、水 

路測星羽國際的に密接な關係にわら諸官育 

はEsp.ね用ひ、國際聯盟にEsp.問題提出・ 

支持、等む以ってし、實行方法さしては各 

Esp・istoが自國の雜誌にEsp.の事を書き立 

て、當局に知らせら事等であち。又科學者 

團體や大會にI勸告すろに、各團腔所屬の 

學校にEsp,講習、各自の定期刊行物にEsp. 
文書抿載、專門の學術語彙作製の爲の特別 

委員會開催、大會公用語ざしてEsp.採用等 

を以ってし、實行方法さしては各個人Esp- 
istoかそれに盡力すみこさを要求した。な 

ほ科舉文書の定朝刊行物を事とすろ出版業 

者又は一般の商工業會社.等にI同榛か勸 

告をなし、賓行方法ミしてt上記の各個人 

Esp-istoの努力を慫懣して居“

第二の決議事項遂行の爲の本會組織法に 

關しては、先づEsp-isto科學協會刀組織决 

定した。即ら六一十人の委員が當會も管理 

すみこミ・同一分科に屬すb會員十人以上 

花第すろ時は一分科會を作成寸いミ、會 

費は每年委員會此を決定—本年度分は未 

價2.5弟こなす.等を决議した。

第三のEsp.科聲語就作成の方医に關して 

は從來の方法に恢る事ごし・本大會“ Esp- 
isto を召集して當該分科會ミ協働する樣に 

取り計ふニミを決議しf:〇

此を以って本大會は閉じ・科學者協會は 

いよいよ此等の決議遂行のために各國に代 

表者も置いて、組織的に賓行に取りか、っ 

た。

BIBO IOGRAFIO
（新刊紹介）

第六年第十二號の本闕に引綾き以下の十 

一冊は孰れも A. Paolet, S. Vito al Taglia- 
mento, Italujoの出版物ですb 
★MALLONGA BIOGRAFIO DE S. FRA
NCISKO EL ASSISI, de P.M. Carolfi 〇.

M.;12 X17 cm, p. 64; prezo It. L. 3.50; 

1923.
アッシシの聖フランシスゴ•の偉記を略述 

し同所の遺跡の寫眞敷葉な挿入してある。 

★TRA LA FRANCISKA URBO ASSISI, 
ilustrita gvidlibro, de P. Stefano de Carolis; 
12xl7 cm, p. 35; prezo It. L. 2;1923.

削揭聖フランシスコのアッシシ古跡の案 

內書で數十杖の寫眞入りで共に至極熨利。* ilustrita gvidlibreto de la
BANURBO RIMINI de P-ro. M・ Carolfi;
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12x 16; p. 40; prezo It. Tノ・ 2;1915-
•伊太利の海水溶場さIて著名なリミニの 

案內記で1915年におロニアで開少れた第五 

回伊太利Esp.大會の解散地ミ定あられたの 

を機會ビして出版せちもの。•

★ ESPERANTA LEGOLIBRO, de B.E.
Migliorini; 12x17 cm; p. 144; prezo It. L. 

5;1925. • • ，
舉習者の讀本ミlて編慕せみもの。日常ゝ 

言語、文學三篇に分たれ各國名著丄り拔萃 

し卞講習負なざには好い本でわみ。 

ikSAKUUPADO, unuakta dramo de Josef。 

Gracosa trad, de P. R. Padulli:12x 17 cm; 
p. 47; prezo It. L. 2.50,1921.

JK(名をU na partita a scacch!さいひ輕い 

一幕物の劇作を韻文にて薛•せみもの。 ★cavalleria rusticana, unuakta 
dramo de Giovanni ヽ'erga, trad・ de R. Cast- 
agnino;12x 17 cm; p. 48 ; prezo It- L. 3; 
1923.

有名な「カウ•アレリア、ノレスチカメ」も譯し 

たもので譯文も仲。しっかりして居ろ。文 

學愛好冷の一讀すべ*しのでわらう。

★ LA PESTOEN MILANO DUMI 1630 
(el „La Gefianĉoj^)de A. Manzoni, trad. de 
P・ C. Monti, 17x23 cm; p. 21,prezo It. L. 
2;192!・

Manzoniの世界的名著„LiGefianĉoju中 

の一節を譯しt： I,の。1630年ミフノに於 

けみ惡疫流行の慘事を記述して博愛主義如 

唱へたろIの。・ 

★LEOZ1ONI DI TIPOSTENOGRAFIA, 
(teoria parto) de P. Cappellari, 17x23 cm ; 
p. 29; prezo It. L. 3 ;1915.
速記術の煉理及應用］エス語並に伊語に 

弋對詳說;明せあもので1915の”DEsper・ 
Mo“誌より拔萃せみLの。

★TERNI, mallongnj priskriboj de Lina 
Caporalj ；17 x23 cm; p. 8 prezo It- L.1： 
1923,:.

仞■太利のデ丿レニ市の名所古跡冶昭介せる 

小冊子にて美Lき寫眞数菜を揭ぐ。

★ DIZIONARIO COMPLETO ESPER
ANTO-ITALIANO, de G. bleuz厶ini,11 x

16 cm; p. 122; prezo nemontrata, 1925
1922年に出版になったエス伊並に伊・夫 

辭典の追補でおる。 ハ竽當

★VI SOLA, ESPERANTO, POVASFARI 
TIAJN MIRAKLOJN! unuakta originala 
teatraĵo de Arturo Ghez; 8x12 cm; p. 4〇, 

prezo T t. L.150 ；1924. f
La Xa Internacia Flora Ludo て■演ぜられ 

了:一幕物の輕い芝居でoriginalaĵoでわる。 

今年,の犬會・わたりに出してt x $うなも 

の。
以上で伊太利物の紹介を終ちミ共に同出 

版社の软展を祈ちざ同時にMeazziui氏の不 
斷の伽を謝する。 ••"细

★綠の星に憧れて(Sopirante al Verda Stelo) 
originale verkita de P-ro Tokunosuke Itdj 
13X 19 cm; pago 175 japana 23 esp, prezo 
¥1.20; eid. La Kanija Librejo, Teramaĉi 
Ebisngatta, Kioto・(四六版邦*:百七十五頁 

エス文二十三頁定價壹型貳拾錢送料ハ錢ゝ 

1925.
Verkaĵo pri diskuto, pripenso, movado de 

nia lingvo kun antaŭparolo de S-ro Cikao 
Fujisaŭa, la Lingva Komitano< La aŭtoro 
estas profesoro de fiziko en Kiuŝiu Imperia 
Univ. kaj unu cl fervoraj pioniroj kaj gvid- 
antoj. Gi estas verkita por alvoki samide
anojn en kaj ekster nia lando kaj dividata 
en 12 ĉapitroj kies 4 lastaj estas skribitaj en 
Esperanto Ciuj samideanoj en tuta mondo, 
legu ĝin kaj aŭskultu la novan vokon el 
Oriento ・

我國Ĥス語運動の先弦にして九州帝大に 

在って絕人す我。の爲めに萬丈の氣焰を吐 

いて下さZ伊藤徳之助氏の新著で我語に關 

する感想連動状態等を揺げ全十二篇中四篇 

なエス語他も邦語で書かれてわら。文5Sの 

流暢は云はすもがな。趣俅豊富にして輕妙 

むる氏の筆は實に人も魅すろに足る。短｝I 
月の舉習ぐ聞3喋り諛み嘴りも搔ミ集めた 

羊頭佝肉的な著作オンチの雜本さ異り深み 

のわち絕好の書で總べての同志に必讀を御 

傭めしたい。

^LANTERNISTO (燈・守,de H・ Sien-
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kiewicz japane tradukita kaj komentariita 
de T. T6gŭ,13X 19 cm; p. 55; prezo ¥〇. t）, 
ĜihĜdĉj 21 Higaŝitake do Hongo, Tokio, 

Japanujo.（柬言璽違譯註、定償四拾丘錢・ 

四六阪五十五頁ヽ四方堂殘行）。

エフ、ベラント對譯叢耳第三編で東営酸邃 

氏の筆に成ちシェンキウィッチ物の譯註で 

わる。彼は有名な5・クナ・ウ・アゲス」の作石で。 

エス文"御馴染の D-ro Kabeの澤なれ!r 
惡からう答はなし、東宮氏の註譯も碇かな 

ものでわる。此叢書L回も重ぬちに從って 

熟成されて來て展早郁文堂や南山堂の獨和 

對澤叢書なごに遜赳なきは實にエス語學習 

者への福音である。玆に四方堂主谷邦君の 

倦まざる努力さ热心芒を謝する次第である。 

★LA LUMO SENBARA （無礙光）Ĉiu
monata gazeto por disvastigi Budismou kaj 
man lingvon, 15x22 cm; p・12, jarabono 
¥1.70, eid. Mujekĉ ŝa 981,6 come, Yama 
note st., Uakamaĉu, Fukuoka, Japanujo, 
1925.
犬El本那教濟世軍を新設せられたエスペ 

ラント部。長豐岛龍象氏其他の有去、の努力 

により生れれる月刊雜誌。陶命蓝十方無礙 

光如來jを綱領さする眞田・曾丸氏の開設ビら 

れ化ら同軍の精神を傅ゆろしの。卷頭に濟 

世平歌のエス和對譯を揭げて無縣光を説や 

續いて初茅エスペラント講義な載ぜて初學 

者の便纭計•ち。此統の宗敎雑誌に乏しき折 

柄吾人は同誌の毀刊も祝するき共に其發展 

を祈ち。（菊版十二頁一部金拾五錢送斛世级 

ーケ年送料共金壹圆七拾綫。發行所福岡縣 

若松市山手通六丁目九八一無礙光社） 

（Mamiĉi Hori）.

十頁。第一編は全五十冊より成り二十敬ケ 

國語より嚴選の上無尋せられる。來春]り 

各週一冊を出版の豫老。第一輯仝五十册“ 

送斜共 Rn）.16; Doi,4; Svi. fr. 20 で一冊・寶 

り“御斷リミわろ〇中込は Rudolf Mosse. 
Budi veri ag, Abteilung Esperanto, Berlin S・ 
W・ 68, Zimmerstrasse 61（Germanujo）以上 

の計;Sは今年末までに一萬人の應募者を獲 

た場介に實行せらみ、由。尙十輯分の申込 

も戀め元方には一輯を無料にて送附するこ〇 

我國なビは眼中にない故か廣告が遲れて來 

たので十二刀號に間は合はなかったのは殘 

念ですが近頃のデモ文庫などを買ふより我 

國からの注文も殺到させたいものです。（募 

集黃告が數百枚學會に到着しましたから殊 

しく知り仁い御方は郵券二錢を封入I\申 

込まちれば御送り申します）。

訂正前年十一號229頁左脚下から20- 
!〇行は誤りにつき炎の通り訂正する。

『二年間』の『間』に『二毎間通して』の意昧 

であるからporむ用ひればならない。dum 
en la daŭro de... [j『.••の期間中に』の 

意で dum mia vivo; en daŭro de tri jaroj な 

ビに用ひる。『わまり1 くは…）〇』li ne tre 
花使ふさよい〇 しa tranĉilo ne tre akra « La 
tranĉilo ne tre bone trxinĉas.『… も...も』 

IX kaj... kaj...壬 nek... nek...さがめ;？）。 

前者は肯定の場介後者は否定でわる。Mi 
povas kaj paroli, kaj skribi Esperante. U 
マここも書くこざも出來る。

同十二月鹽257頁右欄下から9行。

『篠田』（!『美滋田琢腫』の誤りに付き訂正 

すろ。

“TUTMONDA 
LITERATURO"

世界的文梦叢書の發刊

エスベヲント文學の隆盛花計り殊に世界 

小國の隱れたる匱秀な3作品L紹介すみ爲 

め伯林のRudolf Mosseから新たに大文型叢 

遊を敦刊する。版は10X15 cm;で各冊約四

學會廣吿
講演『FT本に於ける電氣黴關章 5 化計 

35』保坂成之氏。一月二十七日午後七1扎 

□本工スベラン1、社講堂に於て。

LA REVUO ORIENTA—Jarkolekto 
1925  .......................................... ¥ 2G0

同總目矗（Jarkolektoミ共に-）\屮匂 

出來）....................... ¥ 0.05



川原次吉郞氏脚註
中央大學飲侵

法學士
エドモンブリウ・ア著

定價 二十錢
逶料 二 錢

（五十部以上送料不要）

四六版四十二頁・用紙精選 

新鋳活字直刷・堅牢製本 十版
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第
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梶弘和氏譯註 アンデルゼン著

最新刊海の娘第四編

—f •W*R*^*^^**>* •・ヽ・-* へーへ—〇^^、ノー、・—,— — — — 〜・亠、・一/^"^/ゝ

四六版一三ハ頁

シャノレムーズ裝幀
定價 二十錢
送料 六 錢

エス語の本體を縱橫岡究說述せる名譯。 

エス語獨習熟達の秘訣秘筐は本書によって求めよ!

東宮豊達氏譯註 シェンキヰッッ著
ノ 一 ヽ^      ヽパ—✓ヽX>

燈 臺 守第三編
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一回 25 13 7囲

三回 72 37 19 ,,
六同 140 74 .38 „
十二回 250 130 70 „

回數による割引门同文のもの連載に限る。 

維持會员のJK告“ 一割引;エフ、ハラント 

に關するもの二割引;金錢關係なき廣告 
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